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HÁTTÉRANYAG
Orosz nyelv és kultúra hete
http://www.oroszkozpont.pte.hu/hirek/123

„A kínai – magyar felsőoktatási kapcsolatok stratégiai fejlesztése”
tudományos szimpózium és megemlékezés
„A Kínával foglalkozó elemzések sokasága jelzi, hogy az ország iránti figyelem állandó, a
hatalmas területen élő népesség mindennapjai, gazdasága, története és filozófiája,
politikája egyaránt érdeklődést keltenek. „Ahány kor, annyi Kína”– írja Polonyi Péter, Jordán
Gyula pedig „mindenkinek megvan a maga Kína története” mondatával jelzi a feladat súlyát
és kiterjedtségét. A szerzők sokasága a legkülönbözőbb módon, de a teljességet nem
elérve foglalkozik a hatalmas országgal. Ez nem is csoda, hiszen az évezredes történelem
és a viharos gyorsaságú átalakulás elemei sajátosan keverednek, kölcsönhatásban
vannak. A kínai államhatalom a legkiterjedtebb a világon, a kínai civilizáció folyamatosan
közel azonos területen maradt fenn, változott. Mondhatjuk ezért: a kínai az egyetlen
folyamatos kultúra a világon.”
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar a kínai –
magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 64. évfordulóján hagyományteremtő jelleggel
tudományos szimpóziumot és megemlékezést szervez. A pécsi egyetem és a kar számára
egyaránt stratégiai jelentőségűek a kínai kapcsolatok, a rendezvény ezek fejlesztésének
tudományos igényességű megalapozását és szélesebb kontextusba helyezését tűzi ki
célul.
A rendezvény programja:
14.00 – 14.10: Dékáni köszöntő
14.10 – 15.00: A kínai kultúra és a gazdaság (dr. Bárdi László – dr. Krisztián Béla)
15.00 – 15.30: Felsőoktatási tapasztalatok a nyelvi és kulturális felkészítésben (Álmosné dr.
Kajdy Ella)
15.30 – 16.00: Kína szerepe a hazai felsőoktatás fejlesztésében (dr. Nemeskéri Zsolt)
16.00 órától: kötetlen beszélgetés

EgészségAkadémia
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/oktober/Egeszseg_Akademia_20131
007.jpg

Ragnar Audunson előadása
http://feek.pte.hu/hir/Meghivo_norveg_vendegprofesszor_eloadasara

DLA Intro kiállítás ünnepélyes megnyitója
http://www.art.pte.hu/hirek/1661
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Budapesti Értéktőzsde roadshow a „Pécsiközgázon”
2013. október 9-én, szerdán „Tőzsde. Mindenkinek.” címmel Pécs városába érkezik a
Budapesti Értéktőzsde ingyenesen látogatható roadshow-ja, melyen változatos előadások,
kerekasztal-beszélgetések és expo keretében lehet közelebb kerülni a tőzsdei befektetések
világához. Az esemény lehetőséget teremt arra, hogy a tőzsde iránt érdeklődők elismert
szakértők segítségével betekintést nyerjenek a tőkepiac világába.
További információk, részletes program, valamint az esemény látogatásához szükséges
regisztrációs felület a http://bet.hu/topmenu/roadshow2013 oldalon található.

Zbigniew Brzezinski Stratégiai vízió: Amerika és a globális hatalom válsága
könyvének bemutatója
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/program/2013/Brzezinski_konyvbemutato.pdf

„BTK 30/20” jubileumi rendezvény
http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Esemenynaptar/2013/10okt/megh_szines_w.pdf

Orvosnapok 2013
http://aok.pte.hu/index.php?page=hirek&act=hir&hir=5104&nyelv=hun

PTE ÁJK: 90! jubileumi ünnepség
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/szeptember/90eves_program.jpg
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